ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL ŞINCA
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com
Nr. 42 / 30.10.2020
PROIECT DE HOTARARE
privind alegerea viceprimarului comunei Sinca
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă extraordinara, la data de
06.11.2020;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 6620/30.10.2020 a primarului
comunei, precum şi raportul de specialitate al secretarului general al comunei nr.
6621/30.10.2020, privind alegerea viceprimarului comunei Sinca ;
Vazand Ordinul Prefectului județul Brasov nr. 825/26.10.2020 prin care se
declara ca legal constituit Consiliul local al comunei Sinca si incheierea din data de
27 octombrie 2020 a Judecatoriei Fagaras privind validarea alegerii consilierului
local supleant al comunei Sinca, in conformitate cu procedura reglementata de
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 Codul administrativ cu modificarile si
completarile ulterioare;
Tinand cont de art. 152 din privind Codul administrativ cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art. 152 alin. (2), art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 si art. 198, alin.
1 si alin. 2 din ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Articol unic. Se alege doamna / domnul __________________ în calitate
de viceprimar al comunei Sinca.

INIŢIATOR
PRIMAR
BARLEZ VICTOR

SECRETAR GENERAL
GALEA CRINA MARIA
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Nr. 6621/30.10.2020
RAPORTDE SPECIALITATE
Vazand Ordinul Prefectului județul Brasov nr. 825/26.10.2020 prin care se declara ca
legal constituit Consiliul local al comunei Sinca si Incheierea din data de 27 octombrie 2020 a
Judecatoriei Fagaras privind validarea alegerii consilierului local supleant al comunei Sinca, in
conformitate cu art. 119, alin. 1 si alin.2 raportat la art. 114, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, astfel dupa depunerea juramantului de
catre consilierul local supleant al cărui mandat a fost validat, în condiţiile prevazute de lege,
consiliul local se completeaza cu al 13 consilier local, astfel conform Ordinului Prefectului
județul Brasov nr. 492/15.07.2020 Consiliul Local Sinca este complet si se poate trece la alegerea
viceprimarului comunei Sinca in conformitate cu prevederile art. 152 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
,, Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului
(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de
drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia.
Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se
realizează prin hotărâre a consiliului local.
(4) În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut
votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care
dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.
(5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre
adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la
propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în
funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului
consiliului local.
(6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a
viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar,
respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.
(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără
a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice
funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În
cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte
de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo
altă formalitate. ,,
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Nr. 6620/30.10.2020
REFERATUL DE APROBARE

Avand in vedere Ordinul Prefectului județul Brasov nr. 825/26.10.2020 prin
care se declara ca legal constituit Consiliul local al comunei Sinca si Incheierea din
data de 27 octombrie 2020 a Judecatoriei Fagaras privind validarea alegerii
consilierului local supleant al comunei Sinca si dispozitiile legale initiez un proiect
de hotarare privind alegerea viceprimarului Comunei Sinca.

PRIMAR
BARLEZ VICTOR

